Nieuwsbrief PGA De Ontmoeting
Dienst a.s. zondagavond
30 september 2022

Op zondagavond 2 oktober 19.00uur gaat Ds. K.F.W. Borsje uit
Vriezenveen bij ons voor.

En vervolgens…
…gaat op zondagmorgen 6 november om 9.00u. Ds. G.H. Nijland uit
Rijssen bij ons voor.

Vanuit de Algemene Kerkenraad
In deze nieuwsbrief
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Op zondag 2 oktober zullen in de ochtenddienst in de Pniel, aanvang
10.00u een aantal ambtsdragers vanuit de Algemene Kerkenraad (AK)
worden bevestigd. Dhr. Erik Timmer zal bevestigd worden als
ouderling-kerkrentmeester met bepaalde opdracht, zijnde
penningmeester van het CvK.
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Dhr. Aart Ek zal bevestigd worden als ouderling met bepaalde
opdracht, zijnde voorzitter van de AK en Dinant Pas zal bevestigd
worden met bepaalde opdracht, zijnde diaken voor De Ontmoeting.

Algemene

Ds. Marco Montagne zal deze dienst leiden.

Kerkenraad
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PGA Jeugdmiddag
Het was maar een klein groepje dat zich bij het scoutinggebouw
verzameld had, maar het was een geweldig fijne middag. Een van de
kinderen die meedeed zei: het is de mooiste middag van mijn leven!
Daar word je toch warm van! De kinderen zijn bezig geweest met het
verhaal van Noach en de bewaarboot, zij bakten dierenkoekjes,
maakten een collage van de regenboog en ze beschilderden
bewaardoosjes. Buiten was er een vuurtje en er was lekkers …. Heel
veel dank aan allen die deze middag voorbereid en uitgevoerd hebben!
Op de fotopagina van de site van de PGA kun je een wat foto's zien.
De voorbereidingsgroep gaat bezig met een vervolg.
De link naar de fotopagina is: https://www.pga-almelo.nl/fotoalbum
Jeugdwerkleiding vanuit verschillende wijken van de PGA:
Aafke Hagens, Adriande Uspessij, Afke-Huldrike Hiemsta,
Jennie Sloof, Monica Schwarz en Nico Knol.

Schuldhulpmaatje Almelo
In Almelo is schuldhulpmaatje actief. Bijna iedereen heeft te maken met
hoge kosten voor energie. En dan kan het financieel moeilijk worden. In
de bijlage treft u informatie aan wat schuldhulpmaatje doet. Wellicht
informatie om te gebruiken of te delen!

Website PGA De Ontmoeting : www.pga-deontmoeting.nl
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Oproep vanuit het kerkelijk bureau
Wij zijn op zoek naar versterking van onze inpakploeg. Wie vindt het
leuk om ons af en toe te helpen met het inpakken van enveloppen voor
acties van de kerk, zoals bv de Solidariteitskas? Meldt u zich dan aan
via leden@pga-almelo.nl
Kerkelijk bureau, Coby Vos en Lieneke Melissant

Kerkdienstgemist
De diensten in De Bleek worden met beeld en geluid uitgezonden.
Volgen van onze diensten kan via deze link. Ook het achteraf
bekijken/beluisteren van onze diensten is mogelijk via dezelfde link.

Pastoraat
Voor pastorale ondersteuning of hulp is ds. Frans Borsje beschikbaar.
Zijn contactgegevens staan hieronder vermeld.
Ds. K.F.W. Borsje
Tel.: 06 40 64 67 57
Emailadres ds.borsje@pga-almelo.nl

Website PGA De Ontmoeting : www.pga-deontmoeting.nl

“Wij geloven in een uitweg vinden uit schulden!”
Schuldhulpmaatje Almelo geeft handen en voeten aan dit geloof door medemensen in financiële zorgen daadwerkelijk te helpen. Omdat we dit geloofsthema niet alleen over zonden vinden gaan maar
ook over geldschulden! Daarom gaan we naast mensen staan en lopen een eind met hen op om
schulden weg te werken en hun financiële zaken weer op orde te krijgen.
Schuldhulpmaatje is een landelijke christelijke organisatie die ooit mede door de huidige minister van
armoedebestrijding Carola Schouten op poten is gezet. Door vrijwilligers op te leiden tot schuldhulpmaatje kunnen deze maatjes werkelijk naast mensen in problemen staan en hen begeleiden om
zelf weer grip op hun situatie te krijgen. Almelo heeft een eigen afdeling met zo’n 15 goed opgeleide
en gemotiveerde maatjes. We hebben in de loop van de tijd gemerkt dat wij van groot belang kunnen zijn voor het werk van diaconie en caritas omdat onze maatjes de kennis en de kundigheid hebben om mensen met serieuze geldelijke problemen goed te helpen. Bovendien merken we dat de
drempel om hulp te vragen bij Schuldhulpmaatje vaak lager is dan om aan te kloppen bij een kerk.
Hoe kom ik bij Schuldhulpmaatje terecht?
Dat kan door je aan te melden via onze website. Onze coördinator Mases Marteros neemt dan snel
contact met je op om je aan een maatje te koppelen. Ook de schuldenspecialisten van de gemeente
Almelo verwijzen naar ons door. En we hopen dat onze bekendheid ook verhoogd wordt door bijvoorbeeld deze publicatie in kerk- en parochiebladen.
Wat mag ik verwachten van de hulp van Schuldhulpmaatje?
Niet dat het maatje al je problemen voor jou oplost! Wel dat je samen grip op je situatie krijgt en
werkt aan schuldenvrij raken. Het maatje helpt je je financiën te ordenen, met contacten met
schuldeisers en instanties, met de weg vinden in het krijgen van toeslagen enzovoort
Kan schuldhulpmaatje alles oplossen?
Nee, uiteraard niet. Maar ook als de situatie te heftig is om er met onze manier van werken uit te
komen, dan zijn de maatjes er ook op getraind om dan naar de juiste andere (vaak professionele)
hulp door te verwijzen.
Kost de hulp van Schuldhulpmaatje wat?
Nee, doordat we een vrijwilligersorganisatie zijn is deze hulp gratis. (dit in tegenstelling tot veel andere bureaus die adverteren!) Het kost een hulpvrager vooral inzet en doorzettingsvermogen!
Wat kunnen wij als kerkelijke gemeente/individueel kerklid doen?
- Het belangrijkste is misschien wel - en dat zeker in Twente waar je je vuile was liever niet
naar buiten brengt! - financiële zorgen bespreekbaar te maken. En dat niet om je voor te
schamen, maar als iets wat iedereen kan overkomen. Want het kan iedereen treffen, bijvoorbeeld door scheiding, ontslag, ziekte of verlies partner.
- Durven door te verwijzen naar Schuldhulpmaatje!
- Ons werk ondersteunen met menskracht. We kunnen nieuwe maatjes gebruiken, maar ook
het bestuur kan enige versterking goed gebruiken.
- Ook financiële ondersteuning is welkom omdat we wel kosten maken voor de opleiding en
doorgaande training van onze maatjes. Weliswaar krijgen we subsidie van de gemeente Almelo, maar we willen daar niet alleen van afhankelijk zijn.
Contact:
Website:
Rekeningnummer:

Mases Marteros, coördinator, 06-43968162, informatie@shmalmelo.nl
https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/almelo/
NL38RABO00151892156
(we hebben ANBI status, dus giften zijn aftrekbaar!)

